В ечери на Балканистиката
На 20, 21 и 22 октомври 2015 г. в СУ „Св. Климент Охридски“ Катедрата
по общо, индоевропейско и балканското езикознание и специалност „Балканистика“ организираха Вечери на балканистиката, на които бяха представени новите издания в областта. На 20 октомври доайенът на катедрата, проф. дфн Петя
Асенова, запозна присъстващите със сборника от международната конференция,
посветена на 20-годишнината от създаването на специалност „Балканистика“ –
„Балканските езици, литератури и култури. Дивергенция и конвергенция“, със
съставители проф. дфн Петя Асенова, проф. дфн Румяна Станчева, проф. д-р
Василка Алексова, доц. д-р Русана Бейлери. Също така беше представено и новото електронно списание за Сравнително литературознание и Балканистика
Colloquia Comparativa Litterarum, реализирано под ръководството на проф.
дфн Румяна Станчева и доц. д-р Димитър Биров, функционален ректор на Софийския университет по информационни технологии. Електронната платформа
има за цел да направи леснодостъпни разработките в двете научни полета в духа
на съвременните начини за комуникация.
На 21 октомври беше представен „Албанско-български разговорник на говора на с. Мандрица, Ивайловградска област“ с автор Мария Христова Георгиева-Пеева. Ивайло Петров, председател на Сдружение за възраждане на с. Мандрица, запозна гостите с историята на селото, а Людмил Станков, бивш посланик
на България в Косово и настоящ албанолог и консултант по проекта, разказа за
работата по разговорника и сподели някои любопитни наблюдения върху говора
на жителите на селото, преселници от Албания от края на XVIII в. Специални
гости на представянето бяха техни превъзходителства посланикът на Албания
гоподин Чиряко Курета и посланикът на Косово господин Шпенд Калаба, както
и почетният консул на България в Тирана господин Селим Ходжай и директорът
на Албанската публична телевизия господин Енгъл Ндоцай.
Интересът към работата в полето на албанологията продължи и по време
на третата вечер, посветена на Балканистиката, 22 октомври, когато беше представена книгата „Албанският национализъм“, чиито превод е осъществен като
проект на специалност „Балканистика“ от д-р Антон Панчев и студентите балканисти от пети курс Борислава Иванова и Симеон Михалков. Специален гост
беше авторът на книгата – косовският интелектуалец проф. Милазим Красничи,
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както и негово превъзходителство посланикът на Косово господин Шпенд Калаба.
Катедрата по общо, индоевропейско и балканско езикознание под ръководството на доцент д-р Русана Бейлери успя да запознае научната общност с
най-новите издания в полето на Балканистиката. Изразени бяха идеи и намерения за едно по-широко бъдещо сътрудничество не само на научно, но и на
бизнес и международно ниво.
Борислава Иванова
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